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OCHRANA NEJCENNĚJŠÍHO MAJETKU FIRMY NEMUSÍ BÝT SLOŽITÁ
Ztráta dat znamená ztrátu příjmů, výpadky v provozu, a může vést
k nespokojenosti zákazníků, přidaným výdajům na znovuzprovoznění
a pokutám. Podniky se na dostupnost a bezpečnost všech svých dat
spoléhají; Nároky na provozuschopnost vytvářejí velký tlak na techniky IT
snažící se o kompletní ochranu neustále se zvyšujícího objemu dat, aniž by
negativně ovlivnili produkční systémy. Celou ﬁrmu musí udržovat v provozu
24/7, aby naplnili SLA cíle. Proto potřebují rychlou a škálovatelnou
infrastrukturu ochrany dat, která neudělá díru do rozpočtu.

20+

3

chráněných
platforem

kliknutí od
okamžité ochrany

5 GB
místa
v Acronis
Cloud Storage

2X
rychlejší než
nejlepší
konkurence

ACRONIS CYBER BACKUP POMÁHÁ UDRŽOVAT PODNIKY V PROVOZU
Udržujte váš podnik v provozu za každé situace proaktivním předcházením
výpadků a okamžitou a spolehlivou obnovou jakýchkoli dat. Pokračujte
v růstu, dělejte více a utrácejte méně. Získejte neomezené škálování bez
obav o ochranu budoucích rozšíření systémů a využívejte jakékoli úložiště
a/nebo cloud. S Acronis Cyber Backup můžete udržet vysokou produktivitu
a nízké náklady.

PLNÁ DOSTUPNOST,
ŽÁDNÉ VÝPADKY
Zpátky v provozu za pár sekund
• Předchází ransomwarovým útokům
• Obnovuje VM rychleji, než si stihnete
uvědomit, že nastal problém
• Obnovuje servery a PC na holé železo
či nepodobný hardware
KOMPLETNÍ OCHRANA,
NYNÍ A NAVŽDY
20+ chráněných platforem
• Zabezpečuje cloudy, hypervizory,
aplikace a mobilní zařízení
• Chrání vaši ﬁrmu nehledě na to, jaké
technologie využíváte nebo budete
využívat
• Jednoduché škálování úložiště
i operací podle nárůstu objemu dat

200K+
odražených
útoků
ransomwaru

500K+
podporovaných
ﬁrem
po celém světě

RYCHLÉ ZÁLOHOVÁNÍ, NEPŘETRŽITÝ PROVOZ
Téměř nulový dopad
na produkční systémy
• Umožňuje nejkratší zálohovací okna
• Chrání počítače a kapacitu sítě deduplikací
a oﬀ-host prováděnými operacemi
• Zálohování pro okamžitou ochranu
nasadíte na tři kliknutí
NIŽŠÍ NÁKLADY, NEJLEPŠÍ ROI A TCO
Až 40% úspora oproti tradičnímu zálohování
• Nulové počáteční náklady a snadný přechod
od starších řešení
• Ušetří až desetinásobek běžných nákladů na
místě v úložišti díky deduplikačním technikám
• Ušetří až 20 % pracovního času díky
zjednodušené, automatizované administrativě
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PLNÁ DOSTUPNOST, ŽÁDNÉ VÝPADKY
Zajistěte si kontinuitu podnikání možností obnovy po havárii za pár sekund a proaktivním předcházením výpadků.
Posuzování zranitelnosti
Udržujte data v bezpečí identiﬁkací
a nápravou zranitelností v systému.
Stroje teď můžete skenovat na
přítomnost zranitelností, abyste zajistili
aktuálnost všech aplikací a operačních
systémů, čímž předejdete zneužití
zranitelností kybernetickými zločinci.
nově

Proaktivní ochrana proti ransomwaru
na bázi strojového učení
Zabezpečte všechna data včetně
síťových úložišť a vyjímatelných zařízení
před ransomwarovými útoky. Modely
strojového učení nasazené v Acronis
Cloud AI infrastruktuře umí rozpoznat
řadu typů ransomwaru a podezřelého
chování a předejít tak opravdovým
útokům. Acronis Active Protection
detekuje i zero-day útoky, zastavuje
pochybné procesy a automaticky
obnovuje poškozené soubory.

vmFlashback
Obnovujte po selhání až stokrát rychleji
a s minimálním dopadem na síť. Tato
technologie zachytává změny v zálohách,
čímž dokáže významně zkrátit obnovu
virtuálních strojů.
Acronis Cyber Disaster Recovery
as a Service
Získejte nepřetržitou dostupnost kriticky
důležitých instancí bez ohledu na druh
nastalé havárie. Acronis Cyber Disaster
Recovery umožňuje rychlý failover do
cloudu a okamžitý přístup k zálohám.
Acronis Instant Restore
Zkraťte obnovu s nejlepším dostupným
RTO tím, že zálohu nahodíte přímo
z úložiště coby Windows nebo Linux
virtuální stroj. VM tak můžete mít
v provozu za pár sekund, zatímco
technologie Acronis Instant Restore

bude vaše data přesouvat do hostitele
na pozadí a bez rušení.
Automatizovaná, vzdálená obnova
na holé železo
Až dvakrát rychlejší obnova celého image
systému připraveného k reinstalaci
s chytrou technologií, která automaticky
detekuje požadavky na bootování.
Acronis Universal Restore
Obnovujte celý systém na nový,
nepodobný hardware na několik kliknutí.
Tato technologie překonává problémy
s kompatibilitou a zajišťuje rychlou
a jednoduchou migraci mezi fyzickými
a virtuálními platformami.

KOMPLETNÍ PODNIKOVÁ OCHRANA
Chraňte všechna vaše data bez ohledu na jejich objem či technologie, které používáte nebo budete používat.
Ochrana dat pro více než
20 platforem
Každý systém – fyzický, virtuální nebo
cloudový – a všechny instance jsou
konsolidovány tak, aby byla data
chráněna na všech platformách.
Jakákoli nová aplikace je bezproblémově
integrována do existujícího prostředí,
čímž je zajištěna nepřetržitá a kompletní
ochrana dat.
Cloud-to-cloud zálohování dat z
Microsoft Oﬃce 365
Kontrolujte svá data z Microsoft Oﬃce
365 zajištěním compliance, rychlého
přístupu k zálohovaným datům a výrazně
vylepšenému RTO. Data z datových
center Microsoft můžete zálohovat přímo
do bezpečných cloudových datových
center Acronis, čímž si zajistíte rychlý
start bez počátečních nákladů.

Acronis Cyber Backup as a Service
Zbavte se komplikovanosti lokálního
zálohování s Acronis Cyber Backup
nainstalovaným v Acronis Cloudu.
Acronis Cyber Backup as a Service nabízí
veškeré funkce a technologie ochrany
dat ovládané jedinou konzolí pro správu
s podporou dotykových obrazovek.
Cloud-to-cloud zálohování pro G Suite
Využijte výkonného a bezpečného
cloudového zálohování k ochraně
G Suite dat, uložených v Gmail, Drive,
Contacts a Calendar aplikacích, před
mnoha hrozbami. Zálohujte G Suite
data z datových center Google přímo do
vysoce zabezpečeného Acronis Cloud
Storage.

Flexibilní úložiště
Nalezněte vlastní rovnováhu mezi
hodnotou vašich dat a infrastruktury
a regulatorními požadavky pomocí
ﬂexibilního úložiště. S tím, jak rostete,
můžete využívat typ úložiště podle
vašich skutečných potřeb: NAS, SAN,
pásky, disky, Acronis Cloud nebo jakýkoli
veřejný nebo soukromý cloud jako Azure,
AWS nebo Google.
Acronis Cyber Infrastructure
Využívejte i naši softwarově deﬁnovanou
Acronis Cyber Infrastructure pro
bezkonkurenční ﬂexibilitu a spolehlivost,
a to i s komoditním hardwarem.
Sjednocuje souborové, blokové
a objektové úložiště ve škálovatelné
řešení pokrývající všechny scénáře
použití.
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RYCHLÉ ZÁLOHOVÁNÍ, NEPŘETRŽITÝ PROVOZ
Zálohujte, jak často jen potřebujete, bez dopadu na výkon. Vylepšete RPO a ušetřete v případě havárie.
Oﬄoading VMware VM snapshotů
Obnovujte jakýkoli objem dat do
konkrétního časového bodu, abyste
obnovili jejich narušenou funkčnost.
Zlepšete využití zdrojů hypervizoru
oﬄoadingem VMware VM snapshotů na
NetApp SAN úložiště.

Disk-image zálohování
Zabezpečte celý podnik jednoduchým,
spolehlivým a častým zálohováním
celého systému do jediného souboru,
čímž zajistíte možnost obnovy na holé
železo. V případě havárie můžete obnovit
všechna data na nový hardware.

Fyzické odesílání dat
Chraňte velké objemy dat odesíláním
zašifrovaných verzí záloh celého systému
do bezpečného Acronis Cloud Storage.
Šetřete čas a peníze a posilte ochranu
dat pravidelným přírůstkovým nebo
rozdílovým zálohováním.

Oﬀ-host operace
Zvládejte zálohování v krátkém čase,
udržujte produktivitu a uberte zátěž
strojům přesunem validace, retence
a replikace na jiný systém.

Deduplikace rozdílně velkých bloků
Chraňte více systémů, a přitom snižujte
dopad souvisejících procesů na
diskové úložiště a kapacitu sítě pomocí
zachytávání pouze těch bloků, ve kterých
došlo od předchozí zálohy ke změně.

Snížení datových toků
Urychlete a zefektivněte proces
zálohování s výkonnou inline deduplikací.
Komprese dat urychlí operace disku
a přenosy po síti.

NEJLEPŠÍ ROI A TCO
Držte náklady na uzdě s rovnováhou mezi hodnotou dat, rychlostí obnovy, cenou ochrany a optimalizací využití zdrojů.
Auto-discovery a vzdálená
instalace agentů
Zjednodušte si proces instalace
instalováním několika agentů naráz.
Detekování zařízení z Active Directory
a ze sítě umožňuje vzdálenou instalaci
a nasazení plánů ochrany, čímž ušetříte
čas i zdroje.

Jednoduché licencování
Eliminujte velké počáteční investice
a skryté poplatky s předplatnými
licencemi. Flexibilní možnosti licencování
umožňují snadný přechod ze starých
řešení s minimálními počátečními
náklady a snadné škálování na celou vaši
infrastrukturu.

Flexibilní nasazení
Ušetřete na infrastruktuře využitím
modelů cloudového nebo lokálního
nasazení serverů pro správu. Rostoucí
potřeby a budoucí úpravy vyřešíte
hostovaným nasazením s okamžitým
škálováním a bez počátečních investic.

Chytrá správa zdrojů
Uvolněte si zdroje a zároveň vylepšete
schopnosti obnovy a správy zálohování.
Intuitivní, webová konzole pro správu
Acronis Cyber Backup poskytuje úplný
přehled o využití vaší infrastruktury
a dovoluje tak provádět zálohování
s minimálním vynaloženým úsilím.
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Cenově dostupná ochrana
Spravujte rychlost obnovy cenných dat,
zatímco náklady na ochranu držíte na
minimu. Vyberte si typ úložiště, který
vyhovuje vašim potřebám. Podporována
je jich řada, od páskových jednotek až
po rychlá a horká úložiště.
Optimalizace úložiště
Šetřete náklady a optimalizujte využití
sítě, čímž zároveň snížíte nároky na
úložiště. Acronis Cyber Backup využívá
výkonné deduplikační technologie, která
vylepší využití úložiště a správu aktiv.
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